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Teams verkkokokoukseen osallistuminen
Valmistelut

Onnistunutta Teams verkkokokousta varten varmista etukäteen:

 Käytettävissäsi on tietokone, internet-yhteys ja Teams kutsulinkki

 Palaveriin sopiva rauhallinen tila (esim. neuvottelutila), jossa on mahdollisimman vähän
taustamelua.

 Sopiva kaiutin / mikrofoni, jotta kuulet muiden osallistujien äänet ja voit itse puhua
- Jos osallistut yksin, paras vaihtoehto on kuuloke/mikrofoni yhdistelmä (headset)
- Jos osallistujia samassa tilassa on useita, ulkoinen kaiutin/mikrofoni on suositeltava,

esim. USB-liitäntäinen erillinen laite
- Ellei muuta vaihtoehtoa ole, voit käyttää kannettavan kaiutinta ja mikrofonia. Huomioi,

että äänen kuuluvuus ei ole paras mahdollinen ja mikrofoni ottaa herkästi häiriötä.

 Jos osallistujia samassa tilassa kanssasi on useita, kannattaa käyttää ulkoista näyttöä, TV:tä
tai videotykkiä Teams kokouksen sisällön esittämiseen
- Ellei käytettävissä ole yhteistä isoa näyttöä, useat osallistujat voivat avata Teams linkin

ja nähdä sisällön omalla näytöllä. Tässä tapauksessa varmista, ettei ääni lähde kiertä-
mään, mykistä kaikilta paitsi yhdeltä samassa tilassa olevalta mikrofoni ja kaiutin

Kokoukseen osallistuminen
1. Kytke ulkoinen kaiutin/mikrofoni tai kuuloke tietokoneeseen ennen kuin avaat Teams linkin.

2. Klikkaa Outlook ajanvarauksessa näkyvää Teams linkkiä.

3. Jos liityt ”vieraana”, odota hetki että Teams kokouksen järjestäjä hyväksyy sinut kokoukseen.

Yleisintapa on käyttää kannettavan kaiutinta ja mikrofonia. Huomioi, että äänen 
kuuluvuus  ei ole paras mahdollinen ja mikrofoni ottaa herkästi häiriötä.

tai klikkaa 
ww.suomen�latelistiseura.� 
sivulla olevaa linkkiä

3.  Liitty Teams -kokoukseen
a) Jos käytät liittymiseen nettiselainta 
käytä Microsoftin Edgeä (toimii parhaiten)Valitse käytätkö nettiselainta vai 

Microsoftin Teams sovellusta

b) tai lataa ja asenna ilmainen 
     Teams sovellus
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4. Varmista, että käytössä on oikea äänilaite. Puhu ja pyydä kokouksen isäntää vahvistamaan, et-
tä äänesi kuuluu. Ellei ääni kuulu, tarkista Teamsistä mikä äänilaite on käytössä:

Klikkaa 3-pisteen kuvaketta ja valitse
”Näytä laiteasetukset” ”Show device settings”

Klikkaa ”Äänilaitteet” valikkoa Varmista, että käytössä on haluamasi äänilaite:

…esimerkissä Plantronics PT600 Headset

5. Tarvittaessa kokouksen aikana voi vaimentaa oman mikrofonisi taustaäänien poistamiseksi. Jos
vaimennat, muista poistaa vaimennus ennen kuin osallistut puhumalla verkkokokoukseen.

Vaimenna: Mikrofoni vaimennettu:

Poista vaimennus: Mikrofoni käytössä:

Jos liityit “vieraana” kirjoita nimi kenttään nimesi ja 
paina Liity nyt- painiketta
ja odota hetki että Teams kokouksen 
järjestäjä hyväksyy sinut kokoukseen.
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